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محضر الجلسة رقـم (6) االربعاء (24/6/2020) م
ً .عدد الحضور: (168) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (2:35) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

نیابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السادسة، الدورة االنتخابیة الرابعة، السنة التشریعیة الثانیة، الفصل التشریعي الثاني، نفتتحھا بتالوة
.آیات من القرآن الكریم

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

.یتلو آیات من الذكر الحكیم

-:السید رئیس مجلس النواب –

قبل المضي في جدول األعمال، السیدات والسادة النواب یمر علینا في مثل ھذا الیوم ذكرى استشھاد السید الشھید محمد الصدر ونجلیھ، أطلب
ً .من المجلس قراءة سورة الفاتحة وقوفا

.(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)

أیضاً أطلب من المجلس الوقوف على كل ضحایا جائحة كورونا من أبناء الشعب العراقي ومن العالم أجمع، وأیضاً نخص بالذكر فقید الریاضة
وفقید جمیع أبناء الشعب العراقي الكابتن أحمد راضي وأیضاً زمیلھ الكابتن علي ھادي، أحمد راضي أنتقل الى رحمة هللا والذي كانت مسیرتھ
حافلة، مسیرتھ حافلة طیلة سنوات عملھ في الریاضة وأیضاً كان زمیالً لكم ھنا في مجلس النواب، أطلب من المجلس الوقوف وقراءة الفاتحة

.على شھداء وضحایا العراق جمیعاً من جائحة كورونا ونخص السید المرحوم أحمد راضي والكابتن علي ھادي

.(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)

باسمكم و بأسم مجلس النواب نتقدم بالتعازي الى الذین ذكرت أسمائھم والى عوائلھم الكریمة ونتمنى أن یتغمدھم الرحمن برحمتھ الواسعة ویلھم
.ذویھم الصبر والسلوان

-:النائب نبیل حمزة محسون الطرفي –

تمر علینا ھذه األیام ذكرى ألیمة وفاجعة كبیرة ومصاب جلل أقرح العیون أثكل القلوب، أنھا ذكرى استشھاد سماحة السید محمد محمد صادق
الصدر، فعظم هللا أجورنا جمیعاً في ھذا المصاب الجلل، أسمحوا لي أخواني األعزاء أن أقرأ على مسامعكم الكریمة بیان لتحالف سائرون في

.ھذه المناسبة

بسم هللا الرحمن الرحیم، الحدیث عن الشخصیات الكبیرة التي تركت اثارھا العمیقة في الذاكرة الوطنیة، یحتاج منا لغةً رصینة ونظرة دقیقة،
وقلباً واسعاً، لقد كنا في أزمنة الوجع الممتد على أدیم الوطن نبحث عن مرھم یخفف آالمنا التي تراكمت فوق نوافذ األمل، حیث أطبق النظام

الدكتاتوري قبضتھ على وطن الفراتین من شمالھ الى جنوبھ، فكنا نبحث عن نافذة ضوء تبدد ھذا الظالم المتراكم في سماء العراق، فكان محمد
الصدر شعاعاً عابراً لكل العناوین الضیقة واستخدم أسلوب التعبئة الجماھیریة والنشاط الفكري لصناعة الوعي وخلق جیالً شبابیاً قادراً على
مواجھة التحدیات التي تواجھ األمة، لقد كان شھیدنا الحبیب یتحرك ضمن الحیز الوطني مقترباً من ھموم الشعب بمختلف مكوناتھ وانتماءاتھ

الدینیة والقومیة والثقافیة، ال یفرق بینھم، فقد ألقى بعباءتھ على الجمیع فكان مستھدفاً للشرائح االجتماعیة ومستشعراً بھموم الفقراء بمواجع
الحصار وظلم النظام، وقد أسس ثقافة الممانعة والتظاھر السلمي والمطالبة بالحقوق المشروعة، كان شھیدنا الخالد شجاعاً وكفنھ رسالةً واضحة،
أن النھایة الحتمیة آتیة فعلى األنسان أن یختار الموت الالئق بھ مھما كانت التحدیات، أن االستذكار الحقیقي للشھید الصدر ھو السیر على منھجھ
الوحدوي والعمل الجاد على رفض كل أشكال االستكبار والظلم والسلوكیات التي تسبب ضرراً على المنظومة القیمیة واالخالقیة للشعب العراقي

والتمسك بوحدة العراق والدفاع عن سیادتھ، فھو صاحب الھتاف الخالد من على منبر الكوفة، كال كال أمریكا، كال كال اسرائیل، لذا فأننا الیوم
بحاجة ماسة الى ھؤالء الرجال األفذاذ الذین بذلوا أرواحھم قرباناً للقیم الحقة والمبادئ السامیة والمواقف الخالدة، وال شك أننا سوف نبقى

متمسكین بمنھج الصدر الوحدوي والمرتكز على التمسك بوحدة العراق وتالحم نسیجھ االجتماعي، أن اغتیال الشھید الصدر ونجلیھ من قبل
ً أ أل ً
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ً النظام البائد یعتبر جریمةً كبیرة وتعًد واضح على كل األعراف والقوانین السماویة، وفي ھذه المناسبة أتقدم بالعزاء لمراجعنا العظام جمیعا
.حفظھم هللا وللشعب العراقي ولسماحة القائد السید مقتدى الصدر أعزه هللا، وأسال هللا بحق صاحب الذكرى أن یحفظ العراق وشعبھ الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة أوالً: التصویت على مشروع قانون االقتراض المحلي والخارجي لتمویل العجز المالي لعام 2020

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یقرأ قانون االقتراض المحلي والخارجي لتمویل العجز المالي لعام 2020

.یقرأ المادة (1) مع مقترح اللجنة من قانون االقتراض المحلي والخارجي لتمویل العجز المالي لعام 2020

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على مقترح اللجنة للمادة األولى، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جدیدة مع اضافة عبارة (مع مراعات األولویة واالھمیة لتلك المشاریع

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب صادق مدلول حمد –

.یقرأ مقترح اللجنة بإضافة مادة جدیدة من قانون االقتراض المحلي والخارجي لتمویل العجز المالي لعام 2020

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة بإضافة المادة الجدیدة كما قرأت، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

قیام وزارة المالیة دائرة المحاسبة بتمویل رواتب ومخصصات منتسبي كافة وحدات االنفاق الممولة مركزیاً وفي جمیع أنحاء العراق من المعینین
الجدد على درجات حركة المالك والدرجات التي استحدثت في قانون الموازنة العامة لعام 2019 والذین باشروا في عملھم استناداً الى احكام

.المادة (13) أوالً من قانون االدارة المالیة رقم (6) لسنة 2019 المعدل

-:السید رئیس مجلس النواب –

المعینین بدون الجدد والذین أكملوا اجراءات تعیینھم اشارة لما ورد في قانون الموازنة لسنة 2019 وفقاً للبیانات في 2019، أطلب من المجلس
.التصویت على ھذه الفقرة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب حنین محمود احمد قدو –

.یقرأ مقترح اللجنة أضافة مادة جدیدة الى قانون االقتراض المحلي والخارجي لتمویل العجز المالي لعام 2020

على مجلس الوزراء معالجة االستحقاقات المالیة للمحاضرین الخارجیین واالطباء والكوادر الصحیة وجمیع العقود واالجراء الیومیین عند اعداد
.مشروع الموازنة العامة لسنة 2020

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً أ أ أ أ
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وسبق أن ألزمنا الحكومة بإرسال قانون الموازنة بأسرع وقت، وأیضاً معالجتھا في قانون الموازنة بما یتعلق بحشد الدفاع الذین تمت اإلشارة
.إلیھم في موازنة 2019

.المحاضرین والعاملین في قطاع التربیة

.أطلب من المجلس التصویت على إضافة المادة الجدیدة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب حنین محمود احمد قدو –

.یقرأ مقترح اللجنة أضافة مادة جدیدة الى قانون االقتراض المحلي والخارجي لتمویل العجز المالي لعام 2020

ً .الزام جمیع مؤسسات ودوائر الدولة اعتماد البصمات البایومتریة في الھویات التعریفیة لمنسبیھا لغرض تقاطع البیانات والمعلومات مركزیا

-:السید رئیس مجلس النواب –

أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جدیدة تتعلق باعتماد البصمات البایومتریة في الھویات التعریفیة لمنتسبیھا،
.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة اخالص صباح خضر –

.تقرأ مقترح اللجنة أضافة مادة جدیدة الى قانون االقتراض المحلي والخارجي لتمویل العجز المالي لعام 2020

.على مجلس الوزراء تقدیم برنامج لإلصالح االقتصادي خالل فترة ال تتجاوز (60) یوماً من تأریخ نشر ھذا القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة بإضافة ھذه المادة

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

اللجنة المالیة شرعت بكتابة مقترح لألصالح األقتصادي، وھذه الخطة التي ستأتي من الحكومة ستتضمن في داخل ھذا المشروع المقترح الذي
نحن تبنیناه، بالتالي إذا الحكومة جاءت بالخطة سیكون خیراً وإذا لم تأتي بالخطة نحن نقدم مقترحنا ونصوت علیھ، ال یعترضون ال یوجد فیھ
جنبة وال فیھ صرف فیھ زیادة وإضافة، الحكومة إذا خالفت القانون نستطیع أن نستجوبھا وفق ھذه المادة، ھذه المادة نص قانوني إذا خالفوھا

.ممكن أن تستجوب الحكومة

-:السید رئیس مجلس النواب –

إذا أخلت الحكومة أو أي طرف سواء كان رئیس وزراء أو وزیر أو أي جھة تنفیذیة بتطبیق قانون أمام مجلس النواب أتخاذ اإلجراءات
الدستوریة الالزمة لمعالجة ھذا  الخلل ومحاسبة المقصر، القانون نافذ ال أستطیع أن أسمع رأي، ھل لدیك رأي حكومة؟ على ھنا على إلزام،

على مجلس الوزراء تقدیم برنامج لإلصالح األقتصادي إلى مجلس النواب خالل فترة ال تتجاوز (60) یوماً من تاریخ إقرار ھذا القانون، ألنھ
.سوف یَنفَذ منذ تاریخ إقراره وبالتالي من تاریخ إقراره

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

ممكن أتكلم حتى یطمئن السادة، الذي أرادوه الحكومة (35) ترلیون إقتراض، نحن وافقنا على (15) ترلیون ألنھ حسبنا إذا لم تكن ھنالك
إجراءات إصالحیة خالل (60) یوم ال تكفي ھذه (15)، سوف یرجعوا لنا مرة أخرى یطالبون بأقتراض جدید عندھا ال نوافق على ھذا

.اإلقتراض الجدید

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على المادة كما قُرأت یقدم إلى مجلس النواب من تاریخ إقرار ھذا القانون

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –
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.یقرأ المادة (2) من مشروع قانون اإلقتراض المحلي والخارجي لتمویل العجز المالي لعام 2020

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة للمادة (2

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

ینفذ ھذا القانون من تاریخ إقراره لیس معناه مفتوح نفاذه، نحن نرید توزیع رواتب شھر حزیران، المادة (2) وحدھا إضافة مادة ثانیة لیس لھا
عالقة، المادة (2) یجب أن نصوت علیھا یسري ھذا القانون لغایة نھایة السنة المالیة لعام 2020 أو لحین إقرار الموازنة العامة اإلتحادیة، ھذه

.مادة لوحدھا

 

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب لم یتم التصویت لغایة على المادة (2)، ھذه المادة (2) وتلك إضافة مادة جدیدة، أطلب من المجلس التصویت على المادة
(2) یسري ھذا القانون لغایة نھایة السنة المالیة لعام 2020 أو لحین إقرار قانون الموازنة العامة اإلتحادیة لسنة 2020 أیھما أقرب، أطلب من

.المجلس التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جدیدة ینفذ ھذا القانون من تاریخ إقراره في مجلس النواب

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یقرأ األسباب الموجبة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على األسباب الموجبة

.(تم التصویت بالموافقة)

.بناًء على طلبكم نحن خولنا الحكومة بمعالجة ملف المحاضرین

.أطلب من المجلس التصویت على القانون بالمجمل

مشاریع في جمیع المحافظات تخدم (50%) من غیر المتعینین، ال یستطیعون أنتم تتحدثون عن شریحة بمبلغ (2) ترلیون، ال یستطیعون أطلب
المستطاع، إذا لم یقر المجلس ھذا القانون الیوم نتحمل جمیعنا مسؤولیة رواتب الدولة، الیوم النصاب أكتمل بصعوبة، إذا معترضین ال تصوتوا
على القانون بالمجمل، المعترض ال یصوت، السید رئیس اللجنة المالیة أطلب منك إضافة مادة، بتخویل الحكومة معالجة ملف المحاضرین ھذا

العام وإتخاذ اإلجراءات الالزمة، السید رئیس اللجنة المادة التي ذكرناھا معالجة اإلستحقاقات المالیة للمحاضرین واألطباء والكوادر الصحیة
وجمیع العقود واألجراء الیومیین عند إعداد قانون مشروع الموازنة العامة أو بحث السبل لغرض تغطیة ھذا األمر، أطلب من المجلس التصویت

.على تعدیل ھذه الفقرة، لھذا العام

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على القانون بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة على قانون اإلقتراض المحلي والخارجي لتمویل العجز المالي لعام 2020)

.السیدات والسادة النواب الذي یرغب بمغادرة القاعة یستطیع اآلن مع الحفاظ على المسافات

أ
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-:النائب أرشد رشاد فتح هللا الصالحي –

.یقرأ بیان بخصوص التشكیلة الحكومیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

مجلس النواب یؤكد نفس مضمون رسالتكم إلى السید رئیس مجلس الوزراء وعلیھ اإللتزام بتنفیذ ما صوت علیھ المجلس بتخویلھ بتقدیم مرشح
.من المكون التركماني الكریم لنوصل رسالة إلى جمیع أبناء الشعب العراقي ھذه الحكومة تخدم ویشارك بھا الجمیع

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

من منطلق إننا نمثل أبناء الشعب العراقي جمیعاً وبعد إقرار ھذا القانون فإننا نوجھ رسالة حقیقیة للسید رئیس مجلس الوزراء في الحكومات
السابقة كانت ھناك قرارات مشابھة كجوالت التراخیص وغیرھا أدت إلى ھدر ملیارات الدوالرات عن الشعب العراقي وما وصلنا إلیھ إن قیام
الحكومة باللجوء السریع إلى عملیة األقتراض لدفع الرواتب ھذا وضع خطر جداً على مستقبل العراق ومستقبل أوالدنا لذلك حقیقة نؤكد على

تقدیم الحكومة اإلصالحات خالل المدة التي كتبت في القانون وبخالفھ سیكون ھنالك أستجواب حقیقي لھذه الحكومة في حال فقط أعتمادھا على
اإلقتراض وإال ما معنى أن تقوم الحكومة بتقدیم مبلغ (400) ملیار مقدماً لحكومة أقلیم كردستان من أجل التفاوض وأعطت مدة شھر ولم تلتزم

بالشھر أبداً، مدة (30) یوم التي أعطتھا الحكومة لحكومة أقلیم كردستان أنتھت یوم أمس بدون تفاوض وبدون مفاوضات بدون أن یحدث أي
.شيء

ثانیاً: مجلس النواب الموقر في أول جلسة بعد جائحة كورونا طالب بتشكیل لجنة علیا لمكافحة الفساد وإیقاف ھدر المال العام، لھذه اللحظة ال
یوجد أي رؤیة حقیقیة للحكومة بموضوع مكافحة الفساد وإیقاف ھدر المال العام، القروض التي تھدد مستقبل أوالدنا تذھب إلى الحیتان كما كانت

األموال السابقة لذلك نحذر وبشدة الحكومة أن تتخذ منحى الحكومات السابقة سنصبر (60) یوم لتقدیم اإلصالحات وبخالفھ سیكون لمجلس
.النواب دور حقیقي وواقعي في أستجواب الحكومة أمام مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ترفع الجلسة

.رفعت الجلسة الساعة (3:15) عصراً


